Leden 2012

Počasí: Nový rok 2012 začal teplým počasím, noční teploty neklesly pod nulu, odpolední
vystoupily až k osmi stupňům. Občasný déšť nebo mrholení, takže všude blátivo. Ve druhé
třetině měsíce časté sněžení – těžký mokrý sníh, teploty okolo nuly, často až pět nad nulou.
Od 25.1. nástup mrazů, které trvaly až do konce měsíce – ranní teploty klesaly až k – 18 °C.
Novoroční oslavy v Machově nebyly nijak bouřlivé, vstup do nového roku se obešel bez
jakýchkoliv problémů či incidentů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2012 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 092 obyvatel.
V průběhu ledna - se narodila: Andrea Dostálová, Machovská Lhota čp. 4

,

- zemřely: - Marie Thérová (nar. 1922), Nízká Srbská
- Marie Volavková (nar. 1924), Nízká Srbská

3. 1. Na přelomu roku oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machovské
Lhoty Jolana a Bohumil Dostálovi z čp. 22. Jménem městyse byli oslavencům pogratulovat
starosta ing. Krtička a matrikářka p. Krbová.

6. 1. Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálové sbírky se zúčastnilo pět skupinek, které ve prospěch Charity České
republiky vybraly částku 27.010,- Kč. Jde o rekordní částku za poslední roky, ve srovnání
s rokem 2011 se vybralo o čtyři tisíce korun více.

11. 1. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 5. ledna dožila občanka Bělého
paní Hana Justová. Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Krtička a zastupitel za
místní část obce Bělý p.Gross.

13. 1. – 4. Machovský obecní ples
V pátek 13. ledna byla zahájena letošní plesová sezona v Machově – první
ples uspořádalo Zastupitelstvo městyse Machov ve spolupráci s úřadem městyse
a restaurací Obecní dům. Ples byl letos opravdu taneční – střídaly se dvě kapely:
EMMA z Machova a COMBO 2 z Kolína. Plesu se zúčastnilo 152 spokojených
návštěvníků. V tombole bylo 240 hodnotných cen, první cenou byl vyhlídkový
let z letiště Velké Poříčí. Předtančení ve stylu latinskoamerických tanců a
kubánské salsy předvedli členové tanečního klubu HOP z Dobrušky.
Komplikací bylo, že dva dny před plesem byl náhle operován nájemce
restaurace pan Jaroslav Hubka, takže obsluhu kuchyně a restaurace musela
zajistit jeho manželka Věra za pomoci manželů Cvikýřových a svého syna.

14. 1. Běh při pochodních.
Sobotního večera se již tradičně sešli rodiče s malými dětmi v Dolečku na Běhu při
pochodních. Letos se závodu zúčastnilo 14 nejmenších dětí a dvě desítky rodičů, babiček a
dědečků. Počasí se umoudřilo a poslalo shůry pár centimetrů sněhu, aby to dětem tolik
nedrhlo. 250 metrů dlouhá trať byla vytyčena několika pochodněmi, které se vítr marně snažil
sfouknout. Dopadlo to dobře, žádný závodník se neztratil. V cíli čekal na závodníky a jejich
doprovod velký táborák. Tři desítky buřtů a dva chleby málem nestačily. Za krásného
chumelení byl tento zdařilý večer před 19 hodinou ukončen.

14. 1. Dřevorubec roku 2012
Michal Novák z Bělého – tak se jmenuje letošní král dřevorubců. V sobotu 14. ledna se
v Adršpachu konala soutěž Dřevorubec roku 2012, které se zúčastnilo 16 chlapů
s motorovými pilami. Podmínky byly vskutku zimní, husté sněžení ztěžovalo už tak náročnou
soutěž. Ta se skládala z několika disciplín – výměna řetězu na pile, štípání, nakládka dřeva,
přesekávání polena napříč, odvětvování a kácení na přesnost. Za účasti asi čtyř stovek diváků
předvedl nejvyrovnanější výkony právě náš rodák Michal Novák a v celé soutěži zvítězil před
Jiřím Doležalem, který momentálně žije a pracuje ve Švédsku a na soutěž cestoval 1.300 km.

17. 1. Počínaje dnem 17.1.2012 zahájil lyžařský klub BKL Machov provoz osvětleného
běžeckého okruhu v délce 1 km. Okruh je veden kolem běžecké buňky v Dolečku a není
náročný, takže může sloužit celým rodinám, včetně nejmenších lyžařů. Provoz je řízen
automaticky a osvětlení spíná od 17:30 hodin do 19:00 hodin každé úterý a čtvrtek.
Informace o stavu sněhu na tomto okruhu jsou zveřejňovány pravidelně na stránkách
www.bklmachov.eu

20. 1. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 19. ledna dožila občanka Nízké
Srbské paní Věra Jirásková. Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Jiří Krtička a
zastupitelka p. Dagmar Havelková.

20. 1. V pátek 20. ledna došlo v Machově k nepříjemné události, která se do dějin obce
nezapíše zrovna pozitivně – na katolickém hřbitově došlo ke zřícení téměř celé boční cihlové
zdi směrem k Dolečku. Zeď již delší dobu vykazovala známky podmáčení, vytvářely se
praskliny a vedení městyse se snažilo o převedení celého hřbitova z majetku církve do
majetku obce, aby bylo možno do oprav investovat obecní prostředky. Církev však bohužel
celou záležitost zdržovala a tak nyní bude hlavně ona stát před složitým řešením vzniklé
situace, jak spadlou zeď opravit.

23. 1. V pondělí 23. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 7
dětí, zapsáno bylo všech sedm. Z devátého ročníku letos odejde 14 dětí, takže stav žáků
v naší škole opět, pokud se nic mimořádného nestane, klesne o 7. Nyní navštěvuje naší školu
75 dětí. Z pohledu projednávaných návrhů zákonů na změnu financování základních škol jde
tedy o velice nepříznivý vývoj, který může zkomplikovat situaci s udržením druhého stupně
základní školy v Machově.
28. 1. V sobotu 28. 1. uspořádal lyžařský klub BKL Machov ve svém areálu v Dolečku a
okolí závod Krajského poháru KHK v běhu na lyžích. Závodu se zúčastnilo 108 závodníků
v kategoriích od předžáků až po muže. Závod se uskutečnil v poměrně silném mrazu. V době
startu prvních kategorií bylo třináct pod nulou, ke konci závodů již jen sedm pod nulou. Jednu
z kategorií – závod mužů na 3x5 km – vyhrál domácí závodník David Šrůtek za 43:13,4 min.

28. 1. Sobotní večer 28. 1. patřil v Machově druhému plesu sezony, který v prostorách
Obecního domu uspořádal Fotbalový oddíl TJ Jiskra Veba Machov. K tanci hrála kapela BTK
pro 164 platících účastníků.

Únor 2012
Počasí: V únoru pokračovalo velice mrazivé počasí beze srážek – noční a ranní teploty do
12.2. klesaly k hodnotám až mínus 22 °C, denní pak většinou nevystoupily nad – 10 °C.
Na mnoha místech republiky byly zaznamenány teplotní rekordy. Teprve po 14. únoru
začínají denní teploty šplhat směrem k nule. Mrazivé východní proudění se změnilo na
západní a přesně v polovině měsíce zasáhlo Machov i celé území naší země silné sněžení.
Kolem 18. února teploty dokonce nad nulou, občas déšť a tání sněhu. Toto počasí vydrželo
až do konce měsíce, kdy denní teploty vystoupaly k deseti stupňům.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2012 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 088 obyvatel. Pokračuje tak trend postupného ubývání počtu obyvatel Machova,
např. ve srovnání se stavem k 1. 2. 2007, kdy bylo hlášeno 1121 obyvatel, je to úbytek o 33
trvale bydlících lidí.
V průběhu února zemřeli: Věra Jirásková (nar. 1932), Nízká Srbská
.
Marie Kubínová (nar. 1943), Bělý
.
Miroslav Ringl (nar. 1925), Machovská Lhota
2. 2. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se 5. února dožila občanka Machovské
Lhoty paní Anna Smržová .Za městys byli v čp. 47 oslavenkyni popřát starosta ing. Krtička
a zastupitel za místní část obce Machovská Lhota p.Rücker.

3. 2. V ranních hodinách byl nahlášen požár v Bělém – v penzionu u Laubů čp. 10 se vznítila
izolace a olaťování okolo komína – závadu způsobilo prasklé koleno v komínovém tělesu.
Požár byl zlikvidován v první fázi hasícím přístrojem, přesto se k požáru dostavili
profesionální hasiči z Velkého Poříčí a dále sbory dobrovolných hasičů z Nízké Srbské,

Machovské Lhoty a Police nad Metují. Komínové těleso bylo pro jistotu prostříknuto
vysokotlakou požární vodou.
4. 2. V sobotu 4. února se uskutečnil třetí letošní ples v Machově – tentokrát byli pořadateli
dobrovolní hasiči z Machovské Lhoty. K tanci i poslechu zahrála hudba EMMA pod vedením
Emila Maryšky. Návštěva však tentokrát byla pro pořadatele zklamáním – plesu se zúčastnilo
pouze kolem 56 platících účastníků. Lidem se zřejmě nechtělo do silných mrazů a důvodem
mohlo být i to, že se ples uskutečnil jen týden po plese machovských fotbalistů.
5. 2. Hned v neděli po hasičském plese se na sále Obecního domu skutečnil dětský karneval,
pořadateli byli opět lhotští hasiči. O tuto akci byl zájem mnohem větší, sál byl zcela naplněn.
Karnevalu se zúčastnilo 70 masek a téměř 130 dalších návštěvníků. Pro děti i jejich doprovod
hrála opět kapela EMMA z Machova.

11. 2. V sobotu 11. února 2012 se na sále Obecního domu v Machově uskutečnila rocková
zábava za účastí tří kapel. Pořadateli byli Ondra Novák a Vladimír Kočíb z Machova. Akce se
vydařila, za zábavou přišlo více než 150 platících.

12. 2. V neděli 12. 2. se za mrazivého počasí (- 16 stupňů) konaly v Machově závody RKZ
v severské kombinaci žáků a žákyň a krajské závody Libereckého kraje ve skoku a severské
kombinaci žáků a žákyň.. V areálu malých můstků K7m a K13m na velké Hůrce domácí klub
reprezentovali 3 závodníci - Lukáš Doležal, Jan John a Barbora Notková. Všichni svůj závod
zvládli perfektně, Jenda John se dokonce třetím nejlepším běžeckým časem dotáhl na celkové
5.místo v předžácích. Barbora Notková by byla mezi předžačkami také na 5.místě, ale jelikož
je severská kombinace vypsaná pro společnou kategorii kluků i holek, skončila tedy celkově
na 9.místě. I Lukáš Doležal si svoji premiéru odbyl pěkným 11.místem a nechal za sebou ještě
7 dalších soupeřů. Jako tradičně všechny závodníky potěšil svoji účastí i sám Krakonoš.
21. 2. Vostatkový maškarní průvod po Lhotě
V úterý 21. února uspořádaly Lhotský zpívánky již poněkolikáté tradiční masopustní
průvod. Zúčastnil se rekordní počet lidí, většina v maskách. Průvod byl zakončen jako
obvykle v hostinci „U Lidmanů“. Počasí bylo mrazivé a větrné, ale to většině účastníků
nevadilo. Spousta lhotských občanů pohostila účastníky masopustu u svých domků
obloženými chleby, jednohubkami a různými druhy nápojů pro zahřátí.

25. 2. V sobotu 25. února se na sále Obecního domu v Machově uskutečnil poslední letošní
machovský ples. Pořadateli byli dobrovolní hasiči z Nízké Srbské. K tanci hrála kapela P + P
z Broumova. Opět pěkná návštěva – 142 platících.

Koncem února začalo kácení bukové stráně v západní části Machovského Šefela. Ukázalo
se, že těžba dřeva byla zahájena bez potřebných povolení. Po projednání s odborem životního
prostředí MěÚ v Náchodě a Správou CHKO Broumovsko nakonec byla povolena pouze
výchovná těžba (probírka) v rozsahu přibližně 200 metrů krychlových dřevní hmoty.

Únor: Petice proti průzkumným vrtům a těžbě břidlicového plynu
Na přelomu roku 2011 a 2012 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o povolení
geologického průzkumu výskytu břidlicového plynu na území Trutnovska, Policka a
Náchodska. Součástí tohoto průzkumu mají být i průzkumné vrty hluboké až 2 km a následně
narušení břidlicových vrstev v této hloubce výbušninami s cílem získat plyn vázaný na
břidlicové vrstvy v této hloubce. V celém dotčeném území vznikla vlna odporu proti této akci,
která by mohla skončit devastací zdejší krajiny a kontaminací zásob pitné vody v Polické
křídové pánvi. Odpor obyvatel vyústil v založení petičního výboru, jehož členem se stal i
starosta městyse Machov. Petiční výbor nastylizoval text petice, která byla během února
podepisována ve všech 56 dotčených obcích. Text petice byl následující:
„My, občané žijící v dotčeném území, vyjadřujeme tímto svůj zásadní NESOUHLAS se
stanovením průzkumného území „Trutnovsko“, které bylo stanoveno rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí postupem podle zákona č. 62/1988 Sb., o provádění
geologických prací, v platném znění, v návaznosti na povolení průzkumu a těžby
nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy v České republice, při jejichž exploataci se
využívá technologie hydraulického štěpení.“
Petice byla odeslána na Ministerstvo životního prostředí. Na petiční archy se podepsalo
v Machově téměř 600 odpůrců. Celkem se v dotčeném území shromáždilo přibližně 16 tis.
podpisů. Celá záležitost byla ostře sledována i v médiích – tisku, rozhlasu i televizi. Na 6. 3.
byla v Náchodě dokonce svolána demonstrace odpůrců těžby v souvislosti s jednáním o této
problematice v hotelu Beránek, kterého se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje,
zástupci ministerstva životního prostředí , zástupci těžařských firem a spousta starostů
z dotčených obcí a měst. Jednání podpořilo na náměstí v Náchodě téměř 500 demonstrujících.

Březen 2012
Počasí: Začátek měsíce beze srážek, převážně slunečno či polojasno, noční teploty stále pod
nulou, odpolední do osmi stupňů nad nulou. 8.3. zataženo, mírné sněžení. Po 10.3. oteplení,
zataženo a dešťové přeháňky. V polovině měsíce beze srážek, denní teploty vystoupaly až
k 17 °C. Toto počasí vydrželo až do posledního březnového víkendu, kdy se ochladilo a opět
se objevily sněhové přeháňky..
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2012 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 084 obyvatel.
V průběhu března – se narodili: Markéta Komárová, Nízká Srbská 137
.
Adam Straka, Machov 146
- zemřel: Rudolf Kubín (narl. 1934), Bělý
3.3. V sobotu 3. března 2012 se uskutečnil již tradiční výjezd na ski " POSTARU - sraz okolních
pašeráků ", který zorganizoval lyžařský klub BKL Machov .Sraz byl po obědě na náměstí
v hospodě u Hubků. Lyžaři v dobových úborech se vydali k Berance, Studánce, pod Homoli
a zpět. Zakončení proběhlo opět v hospodě u Hubků. Zúčastnilo se 11 lyžařů.

6.3.

V Hronově se dne 6.3. sešli zástupci 12 měst a obcí z Policka a Hronovska, aby založili
Místní akční skupinu (MAS) Stolové hory o.p. Za Machov se zúčastnili starosta ing. Krtička
a místostarosta p. Šulc. Smyslem této organizace je zajistit dotační finanční prostředky pro
rozvoj regionu, a to nejen pro samosprávu, ale i pro neziskové organizace, podnikatele či
fyzické osoby působící na území těchto měst a obcí. Zakládajícími členy jsou kromě Machova
i Police n. Met., Žďár n. Met., Bukovice, Bezděkov, Česká Metuje, Velké Petrovice, Suchý
Důl, Žďárky, Hronov, Velké Poříčí a Vysoká Srbská. Za sídlo byla zvolena Police n. Met.

8. 3. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 10. března dožil občan Machova
pan Josef Kaválek. Za městys byli v bytovce na náměstí čp. 147 popřát starosta ing. Jiří
Krtička a zastupitel p. Oldřich Rücker.

9.3. V pátek 9. března uspořádala ZŠ a MŠ Machov slavnostní ukončení projektu „Z náměstí
do Lesa“. Součástí tohoto projektu bylo i vytvoření naučné stezky řídícího učitele Jaroslava
Petra, která vede okolím Machova. Na programu bylo pásmo básní a písní z Prvouky J. Petra,
připomenutí života a díla tohoto řídícího učitele, výstava prací žáků ZŠ a MŠ a hlavně
představení a pokřtění nové brožury vydané v souvislosti s otevřením naučné stezky.

17.3. Nízkosrbský Baroni uspořádali tradiční Šibřinky na sále Obecního domu
v Machově. Zúčastnilo se 61 masek a 13 ostatních bez masek. Jak vznikl název
Šibřinky? „Po postavení sokolovny Sokola Pražského nebyl tehdejší jednotě
povolen ples. Proto zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš začal hledat
v Jungmanově slovníku, jak by obešel slovo ples. Našel v něm slovo „šibřiti“,
jehož význam znamená tropit si žerty a tak právě toto slovo dalo vznik
sokolským šibřinkám. Poprvé byly konány v Praze dne 22.2.1865. dříve ovšem
měly ráz karnevalu a bez masky na šibřinky nikdo nešel.“

17.3. SDH Machovská Lhota uspořádal dne 17. března v hostinci „U Lidmanů“ cestopisnou
přednášku „Na kole ze Švýcarska do České republiky“. Přednášejícími byli cestovatelé
Ladislav Malý a Miroslav Nentwich. Akce se vydařila, zajímavou přednášku doplněnou
promítáním fotografií z cesty navštívilo kolem 40 posluchačů.

18.3. Divadelní představení „Klíče na neděli“
Městys Machov uspořádal v Obecním domě divadelní představení, tentokráte v podání
ochotníků z divadelního souboru J.K.Tyl Meziměstí. Přestože bylo téměř letní počasí, na
velice zdařilou komedii se přišlo podívat 87 platících diváků, kteří rozhodně nelitovali.

22.3. SDH Nízká Srbská uspořádal dne 22.3. v hasičské zbrojnici cestopisnou přednášku
Dáši Kadlečkové, která byla doplněna i ochutnávkou tradičního jihoamerického nápoje
„maté“.
Yerba maté je pravděpodobně nejoblíbenější jihoamerický nápoj, připravovaný z lístku
cesmíny paraguayské, což je stále zelený, asi 15 m vysoký strom. Pěstuje se hlavně na území
Argentiny, Brazílie, Chile, Uruguaye a Paraguaye.
Zajímavé přednášky se zúčastnilo 16 občanů.

24.3. Výstava Velikonočních tradic ve Scinawce v Polsku
V sobotu 24. března se městys Machov zúčastnil na pozvání partnerského města Radkow
tradiční výstavy velikonočních tradic, která se konala v městečku Scinawka Srednia. Výstavy
se zúčastnilo 97 měst a obcí z celého powiatu Klodzko a z českého pohraničí. Exponáty za
Machov jeli naaranžovat a prezentovat zastupitelka Dagmar Havelková, starosta Jiří Krtička,
Dagmar Heritesová a Dagmar Kálesová. Tradiční velikonoční výrobky na výstavu poskytli
naši spoluobčané Terezka Rückerová, Míra Klimecký, Jaruška Strnadová, Bohumil a Jolana
Dostálovi, Ivana Rückerová, Lída Kujínková, Miroslav Balcar, Dagmar Havelková, Dagmar
Kálesová, Ivana Doležalová, Věra Bolková, Líba Bartoňová a Lída Kubínová. Machovský
stůl měl velký ohlas a návštěvníkům se líbil. V konkurenci dalších 96 vystavujících obcí a
měst jsme se rozhodně neztratili a ukázalo se, že i v Machově máme velice šikovné lidi, kteří
udržují velikonoční tradice a mají co ukázat a čím se pochlubit i v konfrontaci s našimi
polskými přáteli.

Machovský stůl na výstavě ve Scinawce

31.3. Ke konci března ukončil své dlouholeté působení v machovské stomatologické
ordinaci MUDr. Josef Práza. Pokračovat v lékařské praxi mu bohužel nedovolilo těžké
onemocnění. Pro městys Machov tak vyvstal problém s dalším obsazením ordinace. Na
přechodnou dobu se podařilo domluvit zástup s MUDr. Neoralem z Police nad Metují.

V jarních měsících byl pod Hejšovinou na silnici z Pasterkova na Karlow vyfotografován rys.
Toto zvíře zde normálně nežije, ale je dobře, že se i v našich lesích občas objeví.

Duben 2012
Počasí: Po celý duben typicky proměnlivé jarní počasí, občas přeháňky, občas ranní
mrazíky. V samém závěru dubna veliké oteplení, teploty dosahovaly přes 30 °C – na mnoha
místech republiky padly historické teplotní rekordy. Při přechodu fronty 29.4. silný vítr, který
páchal škody na nemovitostech.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2012 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 085 obyvatel.
V průběhu dubna se narodili: Josef Kubín, Nízká Srbská 85
.
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1.4. Církev Československá Husitská upořádala v Husově sboru v Machově koncert folkové
skupiny Chvíle z Hronova. Skupina hrající irský folk i vlastní písničky se předvedla ve velmi
dobrém světle, zdařilý koncert si přišlo poslechnout kolem třiceti posluchačů.

4.4. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 4. dubna dožila občanka Nízké
Srbské paní Jiřina Šebestová. Za městys byli v jejím bydlišti v Nízké Srbské čp. 66 popřát
místostarosta Ivo Šulc a zastupitelka p. Petra Hofmanová.

10.4. V souvislosti s problematikou průzkumu těžby břidlicového plynu na Policku,
Broumovsku a Trutnovsku navštívil náš region ministr životního prostředí ČR pan Mgr.
Tomáš Chalupa. V rámci jeho návštěvy se uskutečnilo v Božanově jednání se zástupci obcí
nacházejících se v předpokládaném průzkumném území. Setkání s ministrem se zúčastnil
i starosta Machova ing. Krtička, který je zároveň členem petičního výboru organizujícího
petici proti průzkumu a těžbě plynu na našem území. Pod tuto petici se již podepsalo přes
18 tis. občanů, kterým není lhostejný osud naší krásné krajiny. Právě tato petice a další formy
protestů napomohly k tomu, že ministr zrušil kladné stanovisko územního pracoviště
ministerstva v Hradci Králové ke stanovení průzkumného území a nařídil vrátit celou
záležitost na samý počátek – bude zahájeno nové správní řízení, ke kterému se budou moci
vyjádřit všechny dotčené obce a doložit své názory odbornými posudky a argumenty.

13.4. V pátek 13. dubna se na sále Obecního domu v Machově uskutečnilo jednání starostů
Sborů dobrovolných hasičů okresu Náchod. Jednání řídil starosta sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska okresu Náchod Ivan Kraus. Na jednání byl přítomen i plk. Ing. František
Mencl, ředitel hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

20.4. V sobotním podvečeru se v hostinci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě uskutečnil
Filmový večer krátkých filmů Miroslava Šolce. Promítány byly dokumenty „Vostatky ve
Lhotě 2012“, „Suchodolská kaplička“, „Taková jsem já“ o paní Marušce Hauschkové ze
Stroužného a nakonec dokument „Když se řekne Kousal“ o polickém malíři p. Kousalovi.
Mezi jednotlivými filmy vystoupily Lhotské zpívánky s ukázkami ze svého repertoáru. Velice
vydařeného večera se zúčastnilo kolem 170 lidí, hospoda praskala doslova ve švech.

20.4. V sobotu 20.4. se v Obecním domě v Machově uskutečnil již tradiční hudební festival
Rock fest Machov. Festival každoročně pořádají machovští nadšenci Lukáš Kubeček a Miloš
Kocián ve spolupráci s nájemci restaurace Obecní dům Jarkou a Věrou Hubkovými.
Letošního ročníku se zúčastnilo 7 kapel – Imodium (Broumov), 9*mm (Machov), Expedice
Apalucha (Opava), Cool a Juicy, Kluci z marmelády (Broumov), Jo!ska (Český Skalice)
a Enter (Hradec Králové). Festivalu se zúčastnilo (včetně účinkujících) 280 lidí. Akce se
vydařila, hudební produkce končila kolem půl třetí ráno, žádné incidenty nebyly hlášeny.

22.4. Vítání občánků v Machově
V neděli 22. dubna 2012 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se ujala členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová. Společně
s matrikářkou paní Ladou Krbovou slavnostně přivítaly mezi naše spoluobčany tyto malé
občánky:
- Markétu Scholzovou z Machova,
- Anetu Novákovou z Machova,
- Markétu Komárovou z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky
pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

29.4. V neděli 29. 4. byl velice silný vítr, přestože bylo slunečno. Nárazy větru způsobily
utržení plechové střešní krytiny na nákupním středisku o ploše 41 m2. Ještě tentýž den
pracovníci technické čety úřadu městyse plech alespoň provizorně přitloukli zpátky, aby
případný déšť nezničil zboží v nákupním středisku a hned další týden byla střecha opravena
asfaltovými pásy. Oprava si vyžádala výdaje převyšující 20 tis. Kč.

30.4. Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská již tradičně uspořádal u hasičské zbrojnice
stavění máje spojené s pálením čarodějnic. V letošním roce byl navíc uspořádán lampionový
průvod pro děti. Na akci se sešlo velké množství lidí, děti si mohly opékat buřty na malých
ohýncích, pro dospělé bylo k dispozici občerstvení a živá country hudba. Krásné letní počasí
a množství účastníků způsobilo, že již po deváté hodině došlo pivo a muselo se půjčovat
z restaurace Obecní dům v Machově. Menší májky byly postaveny také v Machovské Lhotě
před hostincem „U Lidmanů“ a v Machově „u Beranky“.

Květen 2012
Počasí: Začátek května ve znamení slunečného počasí s vysokými teplotami. Občas bouřky
z tepla. Postupně snižování teplot, i když stále většinou slunečno. Na Pankráce citelné
ochlazení o více než patnáct stupňů. Ze 17. na 18. 5. mráz tři stupně pod nulou, opět spoustě
zahrádkářů uškodil v jejich snažení. Po 20. 5. silné oteplení, teploty atakovaly hodnoty přes
25°C. V samotném závěru měsíce konečně déšť a mírné ochlazení na teploty okolo 20°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2012 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.087 obyvatel.
V průběhu května zemřel: Josef Winter (nar. 1955) z Bělého.

28. 5. Významného životního jubilea – 90. narozenin – se 28. května v dobrém zdraví dožila
občanka Machova paní Zdeňka Kučinková. Za městys byli v jejím bydlišti v Machově čp. 113
popřát, předat květiny a dárkový koš starosta Jiří Krtička a zastupitelka p. Ivana Doležalová.

29. 5. Dětské hřiště mateřské školy za tělocvičnou se dočkalo komplexní renovace. Staré
kovové průlezky byly odstraněny a na jejich místo zhotovil „drvoštěp“ pan Miler ze Rtyně
nové dřevěné prvky – houpačku, konstrukci se skluzavkou a dvě pískoviště, vše
z modřínového dřeva z machovských lesů. Výroba prvků byla částečně financována z grantu
získaného ZŠ Machov.

V měsíci květnu se v Kladně konala celostátní soutěž ve hře na dechové žesťové nástroje.
Tato soutěž probíhá jednou za tři roky. V ústředním finálovém kole se prosadila i Markéta
Jirmanová z Nízké Srbské, reprezentující ZUŠ v Polici nad Metují. Ve své kategorii do 10
let ve hře na lesní roh obsadila první místo a navíc se stala absolutní vítězkou bez rozdílu
kategorií. Koncert vítězů byl natáčen Českým rozhlasem.

Červen 2012
Počasí: Na začátku června velice nízké teploty nepřesahující 15°C, občasný déšť, vítr. Ráno
6. 6. dokonce opět ranní mrazík. Postupně oteplování, ale časté přeháňky. Po 15. červnu
vysoké teploty kolem 30°C, mnohde překračující teplotní rekordy. Vysoké teploty vydržely
až do konce června, v závěru měsíce bouřky a silnější srážky.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2012 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.085 obyvatel.
V průběhu června – zemřela Anastasie Jungwirthová (nar. 1925) z Machova
.
Marie Benešová (nar. 1921) z Machova
- narodil se Jan Cekul, Nízká Srbská 30
V červnu začaly v katastrálních územích Machov, Nízká Srbská a Machovská Lhota terénní
práce pro digitalizaci katastrálních map.

9. 6. Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská uspořádal v sobotu 9. 6. 2012 na hřišti
u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské taneční zábavu. Kapelu „Nanovor“ si přišlo poslechnout
kolem 150 platících.

11. 6.

Dne 11. června 2012 se uskutečnil v souladu s novelizovaným školským zákonem

konkurs na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Machov. Do konkursního řízení se přihlásila
pouze stávající ředitelka školy. Konkursní komise složená ze zástupců krajského úřadu, školní
inspekce, školské rady, zřizovatele i samotné ZŠ, posoudila předložené podklady a konstatovala, že Mgr. Martincová splnila všechny zákonné požadavky pro výkon funkce a po ústní
obhajobě koncepce ZŠ a MŠ Machov byla potvrzena do funkce ředitelky školy na období
dalších 6 let.

12. 6. Dne 12. června 2012 se v Břevnovském klášteře v Praze uskutečnilo setkání starostů
a dalších zástupců měst a obcí z Policka s představeným Benediktinského řádu panem
převorem Siostrzionkem. Na programu bylo zejména jednání na téma využití polického
kláštera a na dalším rozvoji spolupráce. V rámci návštěvy proběhla prohlídka samotného
kláštera, klášterních zahrad a dalších objektů v areálu kláštera. Slavnostního oběda se
zúčastnila i starostka městské části Praha 6 Ing. Kousalíková se svým místostarostou a
tajemníkem. Všichni zúčastnění byli pozváni k návštěvě Policka.

15. 6. Ve dnech 14. – 15. 6. 2012 se tři machovští zastupitelé zúčastnili pracovní poznávací
cesty do Strasbourgu ve Francii. Europoslanec za Královéhradecký kraj p. ing. Vlasák pozval
do sídla evropských institucí skupinu veřejných činitelů ze Zlínska a z Policka. Za Machov se
cesty zúčastnil starosta ing. Krtička a zastupitelky p. Doležalová a p. Hofmanová. Účastníci
byli seznámeni s fungováním Evropského parlamentu a Evropského soudu pro lidská práva,
součástí návštěvy byla i prohlídka historického centra Strasbourgu.

16.6. Borský klub lyžařů Machov uspořádal v sobotu 16.června 2012 již 4.ročník pochodu
Přes machovské vršky. Startovalo se z náměstí v Machově průběžně od 8:00 do 9:00 hodin.
Trať pochodu byla dlouhá cca 10 km a účastníky zavedla do krásného okolí Machova.
Letošní novinkou byla i trasa pro cyklisty v délce do 25 km. Celkem se akce zúčastnilo přes
50 turistů a cyklistů.
16. 6. SDH Bělý uspořádal v sobotu 16. června tradiční hasičskou soutěž „Bělský džbánek“.
Na louku vedle rybníka se za pěkného počasí sjelo 8 hasičských sborů. V hasičském
soutěžním klání zvítězil SDH Bezděkov, domácí SDH Bělý obsadil druhé místo. Zajímavý
byl i doprovodný program. Soutěž v pivní štafetě ovládli hasiči ze Suchého Dolu, domácí opět
skončili druzí. V 19 hod. začala u rybníka taneční zábava, hrála kapela BTK z Bezděkova.
Účast byla více než dobrá, přišlo kolem 200 lidí. Raritou byl příjezd asi 30 návštěvníků ze
Suchého Dolu, kteří přijeli na káře tažené traktorem.

18. 6. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 16. června dožila občanka
Machova paní Hana Kubečková. Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Krtička
a pracovnice úřadu p. Thérová.

26. 6. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 23. června dožil občan Machova
pan Přemysl Adam. Za městys byli oslavenci popřát starosta ing. Krtička zastupitel pan
Rücker.

28. 6. Slavnostní rozloučení se žáky vycházejícími z devátého ročníku ZŠ Machov a se žáčky
končícími v mateřské škole se uskutečnilo 28. 6. v obřadní síni Úřadu městyse Machov.
Základní docházku letos dokončilo v místní škole 14 žáků, z mateřské školy přejde do první
třídy ZŠ 6 žáčků. Neustále tak pokračuje trend úbytku žáků v ZŠ, pro školní rok 2012/13 je
zapsáno již pouze 67 žáků. Vyvstává tak stále palčivěji otázka možnosti obce spolufinancovat
provoz druhého stupně školy. V tomto kalendářním roce se náklady na provoz školy
(neinvestiční výdaje + příspěvek na mzdy učitelů) pohybují na úrovni 1,3 mil. Kč.

29. 6. V pátek 29. června slavil Borský klub lyžařů výročí 105 let od začátků organizovaného
lyžování v Machově. V rámci oslav byla uspořádána na fotbalovém hřišti v Machově
„Fotbalová lyžařská show“. Oslav se zúčastnili pozvaní hosté – senátor za náchodský okres
ing. Petr Pakosta a starosta městyse Machov ing. Jiří Krtička. V rámci této akce se uskutečnil
závod ve sprintu na lyžích na trávě vyřazovacím způsobem a fotbalový zápas mezi družstvem
machovských lyžařů a reprezentačním družstvem italských skokanů na lyžích. V jednotlivých
týmech nastoupili mimo jiné čeští reprezentanti ve skoku na lyžích Roman Koudelka a Lukáš
Hlava, italští skokané Sebastian Colloredo, Davide Bressadola, Andrea Morassi, Roberto
Cecon a trenéři obou reprezentací David a Jakub Jiroutkové. V obou družstvech si zahrál i
předseda BKL Machov Standa Jirásek, který tento den zároveň oslavil své 55. narozeniny.
Sprint vyřazovacícm způsobem vyhrál Standa Jirásek mladší a fotbalové utkání skončilo
výsledkem 11 – 8 ve prospěch machovského družstva. Zdařilé akce se zúčastnilo 230 diváků.

30.6. V sobotu 30. června uspořádal spolek Nízkosrbských baronů již 16. ročník cyklistické
recesistické akce „Tour de Torpédo“. Akce se konala tradičně v areálu hospody U Božky
v Nízké Srbské. Závodu v dobovém oblečení se zúčastnilo 164 závodníků ve třech kategoriích
– ženy, muži nad 50 let a muži od 18 do 50 let. Podmínkou účasti bylo jako obvykle kolo
s „torpédem“. Spousta diváků přišla povzbudit závodníky a následně se pobavit při muzice
v podání kapely BTK. Počasí přálo a tak mnoho účastníků vydrželo až do ranních hodin.

